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 عصف الذهني ال سرتاتيجيةأثر ا

 البالغة والتطبيق مادة يف تدريس

الدين حمسنشكري عز        
                        

 هيميامكي فرحان كريم اإلبر

 : التعريف بالبحث الفصل األول

 ـ مشكلة البحث :1

ي أثناء تدريسهما مادة تنطلق مشكلُة البحث الحالي مّما وجده الباحثان من شكوى المرّبين وما لمساه ف

ةغة والططبيق ما اال اللغة العربية ، ومن خالل اطالعهما على الدراسات السابقة واألدبيات أّن درَس البال

كثيرة ولم يحّقُق األةغراض المنشودة منه ، وأّن الطرائق المّطبعة في تدريسه ال تساعد  تكاليعاني من مش

لذا ارتأى الباحثان اسطخدام اسطراتيجية  اتهم اللغوية واألدبية .على تنمية الطفكير لدى الطلبة وايادة خبر

العصف الذهني في تدريس مادة البالةغة والططبيق كونها من االسطراتيحيات الحديثة لعلهما يطوصالن إلى 

 نطائج تخدم العملية الطعليمية . 

 ـ أهمية البحث :2

وتساعد على  الكريم من حيث الفصاحة والبالةغة للبالةغة أهمية كبيرة إذ إّنها تبين سّر إعجاا القرآن 

إنضاج الذوق األدبي ، وتبين نواحي الجمال الفني في األدب ، وتكشف أسرار هذا الجمال ، وتوصل 

 ( 93ص ،منها هذا الطراث . )عطا مطعلمها بطراث ُأمطه عن طريق األساليب البالةغية الجيدة الطي تض

وتحريك ى اسطقصاء األساليب البالةغية يًا من خالل حّث الطالب عللذا ينبغي أن يكون االهطمام بها جّد

المطلوبة من سب رةغباتهم لطحقيق األهداف الرةغبة لديهم ، من خالل اخطيار أفضل الطرائق الطي تنا

 اله، والعملية الطعليمية يس ركنًا أساسيا من أركان ( ، إذ ُتعّد طريقة الطدر78ص)عبدالسالم ،  . تدريسها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ( 22صواقف الحياة . )الشبلي ، ي عكس مادة الكطاب من حيث العمق والطرابط واالرتباط بمثر فاأل

خطالف المادة وطبيعة ويرى الباحثان أنه ال توجد في الطدريس طريقة مثلى ، ألّن الطريقة تخطلف با

المرحلة الدراسية ، وال سيما أّن البالةغة تؤدي دورًا مهمًا في مرحلة الطعليم اإلعدادي ، لذا ارتأى 

                                                           
عداد المعلمينشرف   معهد إيرية العامة للطربية في النجف األمدرس دكطور في المد

. مدرس في جامعة القادسية   كلية الطربية   قسم الطربية وعلم النفس
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الباحثان أن تكون االسطراتيجية الحديثة في تدريس مادة البالةغة والططبيق في الصف الخامس اإلعدادي   

 الفرع األدبي هي العصف الذهني .

 ـ هدف البحث : 3

يهدف البحث الحالي إلى معرفة أثر اسطراتيجية العصف الذهني في تحصيل طالب الصف الخامس 

 في مادة البالةغة والططبيق . اإلعدادي   الفرع األدبي

 ـ فرضية البحث :4

( بين مطوّسط تحصيل طالب المجموعة  50,5ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مسطوى داللة ) 

ون مادة البالةغة والططبيق باسطراتيجية العصف الذهني ، ومطوّسط تحصيل طالب الطجريبية الذين يدرس

 المجموعة الضابطة الذين يدرسون مادة البالةغة والططبيق بالطريقة الطقليدية .

 يقطصر البحث الحالي على : ـ حدود البحث :5

 في محافظة الديوانية لبنينالفرع األدبي في إعدادية قطيبة ل   داديأ ـ عينة من طالب الصف الخامس اإلع

 م ( .2512 ـــــم ـ2511لعام الدراسي ) موضوعات مادة البالةغة والططبيق ل ب ـ عدد من

 عّرفه كّل من : أ ـ العصف الذهنـي :  ـ تحديد المصطلحات :6

م : بأّنه ) اسطخدام الدماغ في حل مشكلة من المشكالت ، وهي تقنية تسطعملها 1399ـ ) اوابورن ( 1

 . موعة من األفراد إليجاد حل لمشكلة محددة بجمع األفكار الطي تخطر ببال أفرادها بصورة عفوية (مج

(Guilford,P162 )  

م ( : بأّنه ) عملية توليد العديد من األفكار والحلول لمشكلة معينة بحيث يطلب 2555أبو سرحان )  -2

 . ي تساعد في حل هذه المشكلة (ن األفكار الطالمعلم من الطالب أن يقدموا ، أو أن يقطرحوا أكبر عدد م

 ( 122ص )أبو سرحان ،

م ( : بأّنه ) موقف تعليمي يسطخدم من أجل توليد أكبر عدد من األفكار للمشاركين في 2559ـ محمد ) 9

حل مشكلة مفطوحة خالل فطرة امنية محددة في جو تسوده الحرية واألمان في طرح األفكار بعيدًا عن 

 ( 96ص ييم أو النقد ( . )محمد ،الطقالمصادرة و

 التعريف اإلجرائي للعصف الذهني :

عند تدريس مادة البالةغة والططبيق دد من األفكار الجديدة طرح طالب المجموعة الطجريبية ألكبر ع

 لطعليمية المخطلفة .للصف الخامس اإلعدادي   الفرع األدبي في المواقف ا

 عّرفه كّل من :  ب ـ التحصيل :

م : بأّنه ) مسطوى محدد من اإلنجاا أو الكفاية في العمل المدرسي أو األكاديمي أو 1381) جابلن (  ـ1

  (Chaplin,P5) . بكليهما يقومه المدرسون باالخطبارات المقننة (
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م : بأّنه ) اإلنجاا أو الكفاية في أداء مهارة معينة أو تكوين المعلومات الطي يمكن أن 1389ـ ) كود ( 2

 ( Good,P7 ) . عليها الفرد ( يحصل

م ( : بأّنه ) إنجاا أو تحصيل تعليمي في المادة ويعني بلوغ مسطوى معين من الكفاية 1387ـ الحفني ) 9

في الدراسة سواء في المدرسة أم في الجامعة وتحدد ذلك اخطبارات الطحصيل المقننة أو تقديرات 

 (11ص ن معًا ( . )الحفني ،ثناالمدرسين أو اال

 لتعريف اإلجرائي للتحصيل :ا

الدرجات الطي يحصل عليها طالب مجموعطي البحث )الطجريبية والضابطة( في االخطبار البعدي 

 . ةغة والططبيقلموضوعات البال

 عّرفها كّل من :ج ـ البالغة : 

لطكلف من ا  م ( : بأّنها ) إصابة المعنى ، وإدراك الغرض بألفاظ سهلة وعذبة سليمة 1306اآلمدي )  ـ1

   ( 901ص )اآلمدي ، . ال يبلغ الهذر الزائد على قدر الحاجة ، وال تنقص نقصانا يقف دون الغاية (

2- hornby ( 1979  (  : بأّنها ) فن اسطخدام الكلمات بشكل مؤثر في الكالم والكطابة ، وبلغة تميز

 (  hornby,p741) . الجمالي ( بكثرة العرض والطنميق

أداًء واضحًا    : بأّنها ) وضع الكالم بموضعه من طول وإيجاا ، وتأدية المعنى  م (1376عطيق )  -9

 ( 15ص لذي يقال فيه ( . )عطيق ،بعبارة فصيحة لها أثر في النفس مع مالئمة كّل كالم للمقام ا

 التعريف اإلجرائي للبالغة :

اإلعدادي    ب الصف الخامسهي الموضوعات البالةغية في كطاب البالةغة والططبيق المقرر تدريسه لطال

 .  ( م2512ـــــــــ م2511 ) األدبي للعام الدراسي الفرع

 دراسات سابقة : الفصل الثاني

 م ( :1337ـ دراسة عزيز ) 1

أجريت الدراسة في جامعة بغداد   كلية الطربية ) ابن رشد ( ، وهدفت إلى تعّرف أثر العصف الذهني في 

 ة المرحلة اإلعدادية .تنمية الطفكير االبطكاري لطلب

) ، وقد بلغ حجم العّينة  ططيناخطار الباحث تصميما تجريبيا لمجموعطين تجريبيطين ومجموعطين ضاب

( طالبا وطالبة تم اخطيارهم عشوائيا من إعداديطين واحدة للبنين واألخرى للبنات في مركز محافظة  195

 بغداد .   

ي ، والجنس ، ومسطوى الذكاء ، والمسطوى االقطصادي كافأ الباحث بين المجموعات بالعمر الزمن

 ومسطوى تعليم الوالدين ، واالخطبار القبلي .
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تكون و ، الذهنيجوع إلى األدبيات الطي تخص العصف الباحث برنامجًا للعصف الذهني بالر أعّد

تحقق من ( موضوعًا قدمها عن طريق اسطخدام األفالم وعرضها بجهاا الفيديو ، و19 البرنامج من )

صالحيطه بعرضه على نخبة من الخبراء المطخصصين في الميدان الطربوي والنفسي ، أما قياس الطفكير 

االبطكاري فقد اعطمد الباحث مقياس سيد محمد خير اهلل الذي اعد للبيئة العربية ، وقد تحقق الباحث من 

 صدقه وثباته .

اين الثالثي ، واالخطبار كرونباخ ، وتحليل الطب ومعادلة ألفا ، اسطعمل الباحث معامل ارتباط بيرسون

 .  وسائل إحصائيةالطائي 

 من النتائج التي توّصلت إليها الدراسة :

ـ وجود فرق ذي داللة إحصائية في مطوسط درجات الطفكير االبطكاري بين طلبة المجموعة الطجريبية 

 وا هذا البرنامج لمصلحة المجموعة الطجريبيةالذين تلقوا برنامجًا في العصف الذهني والطلبة الذين لم يطلق

 ( 121ــــــــ1)عزيز ، ص

 ( : Ahmed , 2001ـ دراسة أحمد ) 2

أجريت الدراسة في جامعة بغداد   كلية اللغات ، وهدفت إلى تعّرف فاعلية طريقة العصف الذهني في 

 تعليم االسطيعاب القرائي باللغة اإلنكليزية لدى طلبة الجامعة . 

( طالبا وطالبة في المرحلة الثانية   قسم اللغة اإلنكليزية في كلية اللغات   جامعة 75ّينة الدراسة )عبلغت 

 بغداد ، تّم  تقسيمهم عشوائيا على مجموعطين ) تجريبية وضابطة ( .

كافأ الباحث بين طلبة المجموعطين في مطغيرات العمر ، والطحصيل ، واالسطيعاب القرائي ، والمسطوى 

 افي للوالدين . الثق

) الطالقة ن كطاب قرائي مـأخوذة مالسطيعاب لال( قطع 0نامجا للعصف الذهني مؤلفا من )أعّد الباحث بر

 في اللغة اإلنكليزية ( ، ثم تحّقق الباحث من صدقه وثباته . 

طلبة المجموعة الطجريبية على وفق طريقة العصف الذهني ، في حين دّرس طلبة  الباحث دّرس

 عة الضابطة على وفق الطريق االعطيادية .المجمو

( لعينطين T- Test) وعطين ، واسطعمل االخطبار الطائيطّبق الباحث اخطبارا بعديا موحدا على المجم

 مسطقلطين ، ولعينطين مطرابططين وسائل إحصائية .

 من النتائج التي توّصلت إليها الدراسة :

) لقرائي بين المجموعطينات الطلبة في االسطيعاب اـ يوجد فرق ذو داللة إحصائية في مطوّسط درج

 (  Ahmed,p125-126) .  ابطة ( لصالح المجموعة الطجريبيةالطجريبية والض
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 م ( :2004ـ دراسة صالح ) 3

أجريت الدراسة في العراق في المعهد العالي للدراسات الطربوية والنفسية ، وهدفت إلى تعّرف أثر 

 طفكير العلمي والطحصيل الدراسي للمرحلة المطوسطة .العصف الذهني في تنمية ال

، وقد بلغ حجم العّينة  اخطارت الباحثة تصميما تجريبيا ذا ضبط جزئي  لمجموعطين ) تجريبية وضابطة (

 ( طالبا وطالبة من الصف األّول المطوّسط .    75) 

ي ، والطحصيل الدراسي للصف بين المجموعطين في بعض المطغيرات منها الطفكير العلم ةالباحث تكافأ

 السادس االبطدائي .

دّرست الباحثة نفسها موضوعات الوحدة الثامنة والوحدة الطاسعة من مادة العلوم المقّررة لطلبة الصف 

 ( يوما .65طوّسط ، واسطغرق تطبيق الطجربة )األّول الم

إلجراء الدراسة بعد أن تحّققت من اسطعملت الباحثة اخطبار الطفكير العلمي ، واالخطبار الطحصيلي أدوات 

 صدقهما وثباتهما ، واسطعملت تحليل الطباين الثنائي ، واخطبار شيفيه وسائل إحصائية .

 من النتائج التي توّصلت إليها الدراسة :

 دراسي لصالح المجموعة الطجريبية وجود فروق ذوات داللة إحصائية في الطفكير العلمي ، والطحصيل ال ـ

ق ذوات داللة إحصائية في الطفكير العلمي ، والطحصيل الدراسي لصالح المجموعة الطجريبية ـ وجود فرو

 ( 192ــــــ1ص . )صالح ، تبعا لمطغّير الجنس لصالح الذكور

 ـ موازنة الدراسات السابقة والدراسة الحالية :

عرف مدى اتفاقها من خالل عرض الدراسات السابقة يحاول الباحثان المواانة بين هذه الدراسات لط

 واخطالفها ، وعالقطها بالدراسة الحالية .

جاءت الدراسات منسجمة في أهدافها ، إذ إّنها هدفت إلى تعرف أثر العصف الذهني في  ـ الهدف :1

بعض المطغيرات ، وأّن الدراسة الحالية تطفق معها ، إذ أّنها هدفت إلى معرفة أثر اسطراتيجية العصف 

 اإلعدادي   الفرع األدبي في مادة البالةغة والططبيق .  ب الصف الخامسالذهني في تحصيل طال

اسطعملت الدراسات السابقة المنهج الطجريبي ، وتطفق الدراسة الحالية معها في اسطعمالها  ـ المنهج :2

 المنهج الطجريبي أيضا .

يا ، وقد انحصرت ة عشوائاتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اخطيار العّين ـ العّينة :3

( ، م2556الح ) ( ، ودراسة صم2551با وطالبة في دراسة أحمد ) ( طال75عّينة )  أقّلعّيناتها بين 

، أّما الدراسة الحالية فقد بلغت عينطها ) م ( 1337( طالبا وطالبة في دراسة عزيز ) 195) وأكبر عّينة 

 ( طالبا .95
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مع الدراسات السابقة في اسطعمالها االخطبار الطحصيلي أداة لطحقيق  اتفقت الدراسة الحالية ـ األداة :4

 هدفها .

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اسطعمالها وسائل إحصائية  ـ الوسائل اإلحصائية :5

 ( لعينطين مسطقلطين . T - testمطنوعة منها تحليل الطباين ، واالخطبار الطائي ) 

 هج البحث وإجراءاتهمن:  الفصل الثالث

 بحثهما .  ؛ ألنه المنهج المناسب لطحقيق هدف  الباحثان المنهج الطجريبي اعطمد أ ـ منهج البحث :

 ب ـ إجراءات البحث :

ظروف البحث و كونه ينسجمتصميما تجريبيا ذا ضبط جزئي  اناعطمد الباحث التصميم التجريبي :ـ 1

عملية الضبط في إذ إن (  تجريبية وضابطة) لمجموعطين  الحالي وهو تصميم المجموعات العشوائية

غيرات كلها بسبب صعوبة الطحكم في المط ، جزئية مهما اتخذت فيها من إجراءات الطربوية تبقى البحوث

 .( ، والشكل اآلتي يوضح ذلك 205ص ، )داود. في الظاهرة الطربوية 

 ر الطابعقياس المطغي المطغير الطابع المطغير المسطقل المجموعة

  العصف الذهني اسطراتيجية الطجريبية

 الطحصيل الدراسي

 

 

عديب اخطبار تحصيلي  

 

 الطريقة القياسية         الضابطة

 مجتمع البحث وعينته :ـ 2

دبي في إعدادية قطيبة األ خامسالبحث الحالي من طالب الصف اليطكون مجطمع  مجتمع البحث : أ ـ

العامة  مديريةالعداديات الطي سحبت من تم اخطيارها عشوائيا من بين اإلالطي  ةالديوانيفي محافظة  للبنين

 .للطربية في مركز المحافظة 

، واحدة تجريبية واألخرى  خامس األدبيشعبطين للصف ال عشوائيا اناخطار الباحث عينة البحث :ب ـ 

اذ كانت  ير مسطلزمات الطجربة .، وتوفن يللطعاون مع الباحث ة المدرسة، فضاًل عن اسطعداد إدار ضابطة

 فيتمثل المجموعة الطجريبية الطي تعرض طالبها إلى المطغير المسطقل )العصف الذهني( شعبة )ب( 

( المجموعة الضابطة الطي درس طالبها مادة أ ) في حين مثلت شعبةالبالةغة والططبيق ،  تدريس مادة

( طالبًا بواقع 95بلغ عدد طالب الشعبطين )، وقد  المسطقل  من دون الطعرض للمطغير البالةغة والططبيق 

( يوضح 1جدول ). و ( طالب9ين البالغ عددهم )لمخفقبعد اسطبعاد الطالب ا ،كل شعبة ( طالبًا في 95)

 ذلك . 

 (1 جدول )
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 مجموعطي البحث قبل االسطبعاد وبعده البعدد ط

 عدد الطالب بعد االسطبعاد بينعدد الطالب الراس عدد الطالب قبل االسطبعاد الشعبة المجموعة

 95 1 91 ب الطجريبية

 95 2 92 أ الضابطة

 95 9 99  المجموع

 ين التجريبية والضابطة :تالتكافؤ بين المجموعـ 3

تحقيق تكافؤ مجموعطي البحث قبل الشروع في الطجربة ، ويسطدعي ذلك عددًا من  نارتأى الباحثا

د يكون لها أثر في نطائج الطجربة ولهذا السبب ضبطت اإلجراءات لغرض ضبط المطغيرات الطي ق

 المطغيرات اآلتية : 

 .العمر الزمني للطالب محسوبا بالشهور أ ـ 

 الطحصيل الدراسي لآلباء .ب ـ 

 الطحصيل الدراسي لألمهات .ج ـ 

 درجات اللغة العربية النهائية للعام الدراسي السابق . د ـ 

، وسجل درجات  عن المطغيرات المذكورة آنفًا من البطاقة المدرسيةعلى البيانات  انوقد حصل الباحث

، وفيما يأتي توضيح لعمليات الطكافؤ اإلحصائي في المطغيرات بين  المدرسة بالطعاون مع إدارة المدرسة

 مجموعتي البحث :

 , 926)  بلغ مطوسط أعمار طالب المجموعة الطجريبية  :العمر الزمني للطالب محسوبا بالشهورأ ـ 

( شهرًا . وعند اسطعمال 176 , 31، وبلغ مطوسط أعمار طالب المجموعة الضابطة ) ( شهرًا170

اتضح أن الفرق ليس  ( لعينطين مسطقلطين لمعرفة داللة الفروق اإلحصائية بينهماT-test االخطبار الطائي )

( أصغر من القيمة 901,5 ) ، إذ كانت القيمة الطائية المحسوبة (50,5 بذي داللة إحصائية عند مسطوى )

( . وهذا يدل على أن مجموعطي البحث مطكافئطان إحصائيًا 07 ) ، وبدرجة حرية (2 الطائية الجدولية )

 ذلك .  ( يوضح 2 جدول )، و في العمر الزمني

 (2 جدول )

 نطائج االخطبار الطائي للعمر الزمني لطالب مجموعطي البحث محسوبا بالشهور

 

 المجموعة

عدد 

راد أف

 العينة

المطوسط 

 الحسابي

 

 الطباين

درجة 

 الحرية

 مسطوى الداللة القيمة الطائية

50,5 

 الجدولية المحسوبة
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 051,02 170, 926 95 الطجريبية
07 901,5 2 

 ليس بذي

 999,26 176, 31 95 الضابطة احصائية داللة

( المحسوبة  2كا ، أن قيمة ) عمال مربع كايأظهرت نطائج البيانات باسط :التحصيل الدراسي لآلباء ب ـ 

 ،( 9 وبدرجة حرية ) (5،50 ) ( عند مسطوى داللة63,6 ( الجدولية )2( أصغر من قيمة )كا296,1 )

جدول و،  باءفي تكرارات الطحصيل الدراسي لآل مجموعطي البحث مطكافئطان إحصائيًا وهذا يدلل على أن

 ( يوضح ذلك .9 )

 (9جدول )

 المحسوبة والجدولية (2كا طويات الطحصيل الدراسي آلباء طالب مجموعطي البحث وقيمة )تكرارات مس

 

 المجموعة

حجم 

 العينة

 يقرأ

 ويكطب

إعدادية  مطوسطة ابطدائية

أو 

 معهد

 سبكالوريو

 فما فوق

درجة 

الحر

 ية

مسطوى  2قيمة كا

الداللة 

5،50 

المحسو

 بة

 الجدولية

ليس  63,6 296,1 9 8 9 8 0 0 95 الطجريبية

بذي 

 داللة

 7 7 6 9 6 95 الضابطة

(  2كا ، أن قيمة ) أظهرت نطائج البيانات باسطعمال مربع كاي : مهاتالتحصيل الدراسي لألج ـ 

 وبدرجة ( 5،50 ( عند مسطوى داللة ) 63,6 ( الجدولية )2كا ( أصغر من قيمة ) 991,1 المحسوبة )

مجموعطي البحث مطكافئطان إحصائيًا في تكرارات الطحصيل الدراسي  وهذا يدلل على أن ( . 9 حرية )

 ( يوضح ذلك . 6 جدول )و،  لألمهات

 (6جدول )

 (المحسوبة والجدولية2تكرارات مسطويات الطحصيل الدراسي ألمهات طالب مجموعطي البحث وقيمة )كا

 

 المجموعة

حجم 

 العينة

تقرأ 

 كطبوت

إعدادية  مطوسطة ابطدائية

أو 

 معهد

 سكالوريوب

 فما فوق

درجة 

الحر

 ية

مسطوى  2قيمة كا

الداللة 

5،50 

المحسو

 بة

 الجدولية

ليس  63,6 991,1 9 6 8 3 0 0 95 الطجريبية

بذي 

 داللة

 0 3 8 9 9 95 الضابطة
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 : بلغ مطوسط درجات ( م2511ـــــــ م2515 )درجات اللغة العربية النهائية للعام الدراسي السابقد ـ 

، في حين  ( درجة101,96 طالب المجموعة الطجريبية في مادة اللغة العربية للعام الدراسي السابق )

، وعند اسطعمال االخطبار الطائي  ( درجة312,90 بلغ مطوسط درجات طالب المجموعة الضابطة )

لقيمة الطائية (  إذ كانت ا50,5) لعينطين مسطقلطين اتضح أن الفرق ليس بذي داللة إحصائية عند مسطوى

وهذا يدل ( 07 وبدرجة حرية )  (2 ( أصغر من القيمة الطائية الجدولية البالغة )519,1 المحسوبة )

 الدراسي مطكافئطان إحصائيًا في درجات اللغة العربية للعام ( الطجريبية والضابطة) على أن المجموعطين 

 .ذلك  ( يوضح 0 ، وجدول ) السابق

 (0 جدول )

 ار الطائي لطالب مجموعطي البحث في درجات اللغة العربية النهائية للعام الدراسي السابقنطائج االخطب

 

 المجموعة

عدد 

أفراد 

 العينة

المطوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 

 الطباين

درجة 

 الحرية

مسطوى  القيمة الطائية

 الداللة

5،50 
المحسو

 بة

 الجدولية

ليس بذي  2 519,1 07 996,61    199,8   101,96  95 الطجريبية 

 983,96   350,9   312,90  95 الضابطة داللة 

  ـ ضبط المتغيرات الدخيلة وأثر اإلجراءات التجريبية :4

والمطغيرات ةغير الطجريبية إذا لم تضبط في الطجربة يمكن أن تؤدي إلى نطائج هناك مجموعة من العوامل 

لكونها تهدد  ، (31ص ،)البيلي . ن تأثيرها ، وتأثير المطغير المسطقلةغير مجدية بحيث يطعذر الطمييز بي

)الحوادث المصاحبة ، والطسرب الطجريبي ، والنضج ،  منهاو الداخلية للطصميم الطجريبي ةالسالم

سرية البحث ، والمدرس  ) ( والسالمة الخارجية له ومنها والفروق في اخطيار أفراد العينة ، وأداة القياس

،  )شوقي(ل الطي قد تؤثر في سير الطجربة اية المدرسة ، والوسائل الطعليمية ، وةغيرها من العوام، وبن

 وقد تّم ضبطها والسيطرة عليها .(  65ص

  تحديد المادة العلمية للتجربة :ـ 5

 المقرر تدريسه لطلبة الصف كطابالفي  والططبيق البالةغة مادة كانت المادة العلمية هي موضوعات

 : يأتيوهي على ما  األدبي الخامس

 الموضوع األول: السجع
 

 الموضوع الثاني: الجناس 
  

 الموضوع الثالث: الطباق والمقابلة
 

 الموضوع الرابع : الطورية 
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 الموضوع الخامس : الطشبيه
 

 الموضوع السادس: الطشبيه الطمثيلي 
  

يلي لكّل ما يراد إنجااه في الصف ، فصهي العنوان الذي يطلق على الشرح الط:  ـ الخطط التدريسية6

 والوسائل المعينة الطي تسطعمل لهذا الغرض بوصفها نطيجة لما يحدث من الفعاليات في أثناء عرض 

 ( 281ص . )الدليمي، وحسن ، المادة

مناسبة للموضوعات الطي درست في مادة البالةغة والططبيق لطالب  وقد أعّد الباحثان خططا تدريسية

المجموعة الطجريبية ، العصف الذهني لطالب  اسطراتيجيةث ، وكانت على وفق خطوات لبحعينة ا

وقد عرض الباحثان أنموذجا  ( 1ملحق  )* الطريقة القياسية في تدريس المجموعة الضابطة وعلى وفق

 ( . 2مطخصصين ) ملحق لمنها على نخبة من الخبراء وا

، في بنائه  يةاف السلوكية ألي برنامج الخطوة األساستعد صياةغة األهد السلوكية : األهدافـ صياغة 7

 لمطعلم تعلمهال المدرس على تحديد ظروف الطعلم المناسبة لمخطلف المهمات الطي ينبغي طهاوتساعد صياةغ

، وهذا يعني أن مسؤولية المدرس أكبر من مجرد وصف العمل الطربوي أو صياةغة األهداف في عبارات 

 ، )أبو حطب السلوكية الطي تنطمي إليهاةغة على الفئات وف األهداف المصفهي تضم أيضا تصنيسلوكية 

( هدفًا سلوكيًا اعطمادا على األهداف العامة ومحطوى الموضوعات 05) انصاغ الباحثوقد  . (159ص

،  الطذكر، والفهم ، مواعة على مسطويات المجال المعرفي في تصنيف بلوم ) الطي سطدرس في الطجربة

  . ، والطقويم( ، والطركيب الطحليل، و والططبيق

على مجموعة من  انوبغية الطثبت من صالحيطها واسطيفائها لمحطوى المادة الدراسية عرضها الباحث

وبعد تحليل ،  العلوم الطربوية والنفسيةو هاتدريسخصصين في اللغة العربية وطرائق الخبراء والمط

لم تبلغ نسبة  إذ ، بعض منهاوحذف  ت بعض األهداف( خبراء عدل7 اسطجابات الخبراء البالغ عددهم )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( من% 75)وهي  اناالتفاق الطي اعطمدها الباحث

ان *ـ أوكلت مهمة تدريس موضوعات الطجربة إلى مدرس المادة في المدرسة نفسها بعد أن شرح الباحث

 االسطراتيجية وكيفية تدريسها له وبمطابعة مسطمرة من قبلهما .

أصبح عدد األهداف السلوكية بشكلها النهائي فعليها خبراء القبلت األهداف الطي اتفق و،  موافقة الخبراء 

  . ( هدفًا سلوكيًا05)

 داة البحث : ـ أ8

 في طحصيلاللقياس  الشويلي ه واسطعملهعّدأ والططبيق اعطمد الباحثان اخطبارا تحصيليا في مادة البالةغة

     ( . 9) ملحق  (108ويلي ، ص)الش . لبالةغة في دراسطه الطجريبيةا

 وقد اعطمد هذا االخطبار لألسباب اآلتية :
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 . ( م2558 ) ه في عامتم بناؤ إذهذا االخطبار حديث  إنـ 1

 ـ انه يطسم بالصدق والثبات والموضوعية .2

 مماثلة لعينة البحث الحالي .  عينةعلى  االخطبار طبق إنـ 9

االخطبار شامل ويسطوفي الشروط الطي وضعاها في بناء االخطبار الطحصيلي في مادة  نأالباحثان  رأىـ 6

 .والططبيق البالةغة 

 ( .م 2512  1   0عينة البحث في )  أفرادـ تطبيق االخطبار : طبق الباحثان االخطبار على 3

ومربع كاي  ، لعينطين مسطقلطين ( T-test ) االخطبار الطائيالباحثان )اسطعمل  ية :ـ الوسائل اإلحصائ10

 ( 239ـــــ295)البياتي ، ص ( ، ومعامل ارتباط بيرسون . 2كا) 

 : عرض النتائج وتفسيرها الفصل الرابع

لبحث هدف ا، وفي ضوء  إحصائيال الباحثان نطائج البحث بعد تطبيق االخطبار على عينة البحث حّل

( عن طريق حساب داللة الفروق بين (T-testوفرضيطه ، وباسطخدام االخطبار الطائي لعينطين مسطقلطين 

 مطوسطات تحصيل المجموعطين )الطجريبية والضابطة ( في االخطبار الطحصيلي لمادة البالةغة والططبيق ،

 :  يأتيما  إلى توصالو

( بين مطوّسط تحصيل 50,5ية عند مسطوى داللة ) )ال يوجد فرق ذو داللة إحصائ ـ فرضية البحث : 

طالب المجموعة الطجريبية الذين يدرسون مادة البالةغة والططبيق باسطراتيجية العصف الذهني ، ومطوّسط 

 ( . تحصيل طالب المجموعة الضابطة الذين يدرسون مادة البالةغة والططبيق بالطريقة القياسية

( بين مطوسطي درجات 5.50ي داللة إحصائية عند مسطوى )وقد ُرفضت هذه الفرضية لظهور فرق ذ

ألن  ؛ لعصف الذهنيسطراتيجية ابا البالةغة والططبيقالمجموعطين ولمصلحة الطالب الذين درسوا مادة 

 . ( يوضح ذلك9جدول )و (2 ) ( أكبر من القيمة الطائية الجدولية9 ,998القيمة الطائية المحسوبة )

 (9جدول )

الطباين واالنحراف المعياري والقيمة الطائية المحسوبة والجدولية لدرجات طالب الوسط الحسابي و

 الطحصيلياالخطبار مجموعطي البحث )الطجريبية والضابطة( في 

 والططبيق لمادة البالةغة

 المجموعة
حجم 

 العينة

المطوسط 

 الحسابي
 الطباين

درجة 

 الحرية

 القيمة الطائية
 الداللة

 الجدولية المحسوبة

دالة عند  2 998,9 07 88,11 12,25 95 الطجريبية

 66,15 391,19 95 الضابطة 50,5 مسطوى
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إن العصف الذهني أوجد لدى الطالب تحديًا لمواجهة المشكالت الطي طرحها المدرس في أثناء جلسات 

لدرس البالةغي ، مما ممطعًا يزيد في دافعية الطالب واتجاههم نحو ا إبداعيااذ يعد عماًل ، العصف الذهني 

المدرس وقد ساعد على تحقيق تعلمًا  إلىالمطنوعة  األسئلةمطابعة الطالب المسطمرة وتوجيههم  إلى أدى

على إصغاء بعضهم لبعض بانطباه مع احطرام لألفكار واآلراء  وشجعهم جيدًا قياسًا بالطريقة القياسية ،

 .المطروحة 

 ت ، والمقترحاتتاجات ، والتوصيا: االستن الفصل الخامس

 ـ االستنتاجات : أوال 

طالب الصف  تقاء بمسطوى الطحصيل الدراسي لدىؤدي إلى االرتالعصف الذهني  اسطراتيجيةإن ـ 1

نطائج البحث الحالي ،  أثبططهوهذا ما  البالةغة والططبيق ،سطخدم في تدريس مادة تاإلعدادي عندما  الخامس

 طالب المجموعة الضابطة .تفوق طالب المجموعة الطجريبية على  إذ

في االسطراتيجيات والطرائق الطدريسية الحديثة  ىيمكن أن تكون أحدالعصف الذهني  اسطراتيجية إّنـ 2

 . تدريس مادة البالةغة والططبيق

بالةغة وتذوقها ، تثير اهطمام الطالب وتجعلهم أكثر قدرة على فهم الالعصف الذهني  إسطراتيجية ـ إّن9

 . على تعلمها اإلعداديةثر الواضح في إقبال طالب المرحلة مما يكون لها األ

 الطالب في إثبات شخصيطه وتعزيز ُأثره برا دورت ةحديث إسطراتيجيةالعصف الذهني  إسطراتيجيةإّن  إـ 6

 . العملية الطعليمية محوركونه اإليجابي 

 : ـ التوصياتثانيا 

البالةغة والططبيق لدى طلبة فعال في تدريس مادة  رلما لها من دوالعصف الذهني  إسطراتيجيةاعطماد ـ 1

 المرحلة اإلعدادية .

العصف الذهني في تدريس المادة  إسطراتيجيةلمدرسات على اسطخدام المدرسين ول يةتدريبـ فطح دورات 2

 وذلك في برامج الطدريب في أثناء الخدمة أو في برامج إعدادهم في كلياتهم . 

 لقين وفرض األفكار ومساعدة الطالب على الوصول إلى المعلومات بأنفسهم . عن أساليب الطـ االبطعاد 9

الطفكير واإلبداع لدى مهارات تنمي  طيلاسطراتيجيات الطفكير المخطلفة امناهج الدراسية ال طضمنتأن ـ 6

 . المطعلمين

اسة الحالية في لدرمماثلة ل اتإجراء دراسيقطرح الباحثان اسطكمااًل للبحث الحالي :  ـ المقترحاتثالثا 

 .  أخرمراحل تعليمية مواد و

 : ادرصالم

 .القرآن الكريم 



 أثر استراتيجية العصف الذهني في تدريس مادة البالغة والتطبيق   

 

 

 

 3102والعشرون /  التاسعالعدد 

 المصادر العربية :

ـ اآلمدي ، الحسن بن بشر . المواانة بين أبي تمام والبحطري  . تحقيق : محمد محيي الدين ، مطبعة 1

 م .1306السعادة ، القاهرة ، 

 . م1376،قاهرة، مكطبة اإلنجلو المصرية، ال9ط . علم النفس الطربوي .، فؤاد  أبو حطبـ 2

، دار 1ـ أبو سرحان ، عطية عودة. دراسات في أساليب تدريس الطربية االجطماعية والوطنية . ط9

 م . 2555الخليج للنشر والطوايع ، عمان ، األردن ، 

  ة وعلم النفساإلحصاء الوصفي واالسطداللي في الطربي .البياتي، عبد الجبار توفيق واكريا أثناسيوس ـ 6

 م . 1388بغداد، مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية 

، دبي ، مكطبة الفالح  1ط .  علم النفس الطربوي و تطبيقاته بيلي ، محمد عبد اهلل ، وآخرون .ـ ال0

 .1338للنشر

، دار العودة ، بيروت ، 2، ط9ـ الحفني، عبد المنعم . موسوعة علم النفس والطحليل النفسي . ج9

 .م1387

مناهج البحث الطربوي، بغداد، دار الحكمة للطباعة  ،داود، عزيز حنا وأنور حسين عبد الرحمن ـ 8

 م.1335والنشر 

، بغداد، دار الحكمة 1طرائق تدريس اللغة العربية، ط ،الدليمي، كامل محمود نجم وطه علي حسين ـ 7

  م . 1333للنشر والطوايع

مقدمة في المناهج للصف الثالث معاهد إعداد المعلمين ـ الشبلي ، إبراهيم مهدي ، وآخرون . 3

 م .1332،  9والمعلمات . ط

،الرياض ، دار الكطب للنشر  والطوايع. 1ط . تطوير المناهج الدراسية شوقي ، محمود احمد .ـ 15

 م .1330

ـ الشويلي ، حيدر محسن سلمان . إثراء موضوعات كطاب البالةغة والططبيق بنصوص مخطارة من 11

نهج البالةغة لإلمام علي ) عليه السالم ( وأثره في تحصيل طالب الصف الخامس األدبي . جامعة بغداد 

 م .) رسالة ماجسطير ةغير منشورة (. 2558، كلية الطربية   ابن رشد ، 

محمد .أثر العصف الذهني في تنمية الطفكير العلمي والطحصيل الدراسي للمرحلة  ـ صالح ، هناء12

م . ) رسالة ماجسطير ةغير 2556المعهد العالي للدراسات الطربوية والنفسية ، بغداد ،  .المطوسطة 

 منشورة ( .

( ، اللجنة  35 ـ عبدالسالم ، تطايل . عوامل النجاح في العملية الطعليمية . مجلة الطربية . العدد )19

 م .1373الوطنية القطرية للطربية والثقافة والعلوم ، 



 أثر استراتيجية العصف الذهني في تدريس مادة البالغة والتطبيق   

 

 

 

 3102والعشرون /  التاسعالعدد 

 م .1376، دار النهضة العربية ، بيروت ،  2ـ عطيق ، عبد العزيز . علم المعاني  . ط16

.  ـ عزيز، عمر إبراهيم . أثر العصف الذهني في تنمية الطفكير االبطكاري لطلبة المرحلة اإلعدادية10

 ) أطروحة دكطوراه ةغير منشورة ( .م .1337ابن رشد ، لية الطربية  جامعة بغداد ، ك

، مكطبة النهضة  1، ط 2ـ عطا ، إبراهيم محمد . طرق تدريس اللغة العربية والطربية الدينية . ج19

 م .1378المصرية ، 

الباحة ، كلية المعلمين ، ـ محمد ، حفني إسماعيل . الطعلم باسطخدام اسطراتيجيات العصف الذهني . 18

 م .2559

 المصادر األجنبية :

18- Ahmed, m.m.S . The Effect of Brainstorming on Teaching Reading 

comprehension in English to university students . university of Baghdad , 

college of Education (Ibn Rushd) , 2001 . (unpublished Doctoral - Athesis) . 

19- Chaplin ,J.P.  Dictionary of Psychology ,Newyork,Dell , 1971. 

20- Good ,Carter .V.(ed ): Dectionary of Education “ (3 .ed ) ,Newyork 

:McGrow –Hill book company, 1973 .  

21- Guilford , J.P,”Three Faces of Intellect “,in .”Human development “Gordon 

,L.J.(ed),D.B.Taraporevala Sons , Bombay, 1970 . 

22-.Hornby .A. S. Oxford Advanced Learning dictionary of carrent English, 

oxford university pres , 1979 .  

 المالحق

 ( 1ملحق ) 

 صالحية الخطط الطدريسية

 .....المحطرماألسطاذ الفاضل ..................................................

 تحية طيبة : 

البالةغة  مادة ) أثر اسطراتيجية العصف الذهني في تدريسيروم الباحثان إجراء دراسطهما الموسومة بـ 

، ولما كان البحث الحالي يططلب إعداد خطة أنموذجية لطدريس مادة البالةغة والططبيق ، فقد أعّد والططبيق ( 

العصف الذهني ،  ولى على وفق اسطراتيجيةع ) السجع ( ، فكانت األالباحثان خططين أنموذجيطين لطدريس موضو
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 أيديكمفأنهما يضعان بين  لما يعهده الباحثان فيكم من خبرة علمية والثانية على وفق الطريقة القياسية . وبالنظر

  الخططين راجيين الطفضل بإبداء آرائكم ومالحظاتكم القيمة .

 ولكم الشكر واالمطنان

 المدرس                                       درس الدكطور                     الم        

                      مكي فرحان كريم اإلبراهيمي                                          شكري عزالدين محسن   

 ة القادسية   كلية الطربيةجامع                                     معهد إعداد المعلمين   النجف 

 العصف الذهني وفق اسطراتيجية خطة أنموذجية لطدريس موضوع )السجع( على

 المادة : البالةغة والططبيق                                                            اليوم والطاريخ :                                 

 الموضوع :  السجع                                                                          الصف والشعبة : الخامس األدبي 

 األهداف العامة :

 ـ تنمية الذوق األدبي لدى الطلبة ، وتبيان ما في األدب من جمال ومدى تأثيره في نفوسهم .1

 ـ تدريب الطلبة على إنشاء الكالم الجيد .2

 على فهم األفكار وإدراك الجمال فيها . ـ تنمية قدرات الطلبة9

ـ تعريف الطلبة باألسس واألصول الطي تقوم عليها بالةغة الكالم الجيد ، وجودة األسلوب . والجمال ، وروعة 6

 الطصوير ، والخيال ، ودقة الطفكير ، وحسن الطعبير .

 ـ تمكين الطلبة من اسطعمال اللغة في نقل أفكارهم إلى اآلخرين .0

 ف السلوكية : األهدا

 على أن : لب قادرااجعل الط

 السجع . ـ يعّرف1

 الصفات المميزة لمفهوم السجع  . ـ يبّين2

 الخاص . يصوغ تعريفا لمفهوم السجع بأسلوبه ـ9

 أمثلة على السجع .  ـ يعطي6

 أهمية السجع . ـ يذكر0
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 السجع الوارد  في األمثلة .  ـ يعّين9

 . موقع السجع من الجمل  ـ يحّدد8

 السجع اسطعماال صحيحا عند الحديث والكطابة . ـ يسطعمل7

 النص المطوافر فيه السجع . ـ يقّوم3

 الوسائل الطعليمية :

 .   (مدرسي المقرر )البالةغة والططبيقـ الكطاب ال1

 ـ السبورة .     2

 ـ الطباشير الملّون واألبيض .9

  خطوات الدرس :

 ـ الطمهيد : 1

وذكرنا كيف أن العرب عرفوا  بفصاحة القول  الدرس الماضي مقدمة عن البالةغة والنقد ،المدرس : تناولنا في 

وروعة البيان سواء في عصر الجاهلية أم في عصر اإلسالم الذي أضاف ما لديهم من خبرة في معرفة البيان وذلك 

،  ي العصرين األموي والعباسيبنزول القرآن الذي اتسم باإلعجاا القرآني ،وما له من تأثير في حياتهم وال سيما ف

فنا الفرق بينها وبين النقد . كما أننا تطرقنا إلى معنى البالةغة وهي مطابقة الكالم لمقطضى الحال مع فصاحطه ، وعر

 تناولنا سابقا مقدمة عن البالةغة .و

 س    ما هي علوم البالةغة ؟

 طالب : علم البيان

 طالب آخر : علم البديع

 نيطالب آخر : علم المعا

 هو السجع .بصورة من صور البديع  المدرس : أحسنطم ، إذن درسنا لهذا اليوم يخطص

 ـ العرض وطرح المشكلة واألسئلة وتصور الحلول والمقطرحات :2

 قال تعالى )) والضحى ، والليل إذا سجى ، ما ودعك ربك وما قلى (( .

 الطحليل البالةغي :

سبورة قراءة أنموذجية . أعزائي الطالب : تأملوا ما جاء في بعد قراءة المثال المدون على ال المدرس :

محكم كطابه المجيد )المثال( فإنكم سطجدون أن الحرف األخير في نهاية اآلية القرآنية األولى هو نفسه في 

 اآليطين القرآنيطين اآلخرتين ، وهذا ما نسميه بالسجع . 

 س   ما هو السجع ؟

 في الحرف األّول واألخير منها .طالب : السجع هو توافق الفواصل 
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 السجع هو توافق الفواصل في الحرف األخير منها . طالب آخر :

 طالب آخر : السجع هو توافق الحرف األّول منها ؟

 الطقويم : أحسنطم . الجواب الصحيح : السجع هو توافق الفواصل في الحرف األخير منها .

 س   ماذا نعني بالطوافق ؟ المدرس :

 الطوافق يعني االنسجام .طالب : 

 طالب آخر : الطوافق يعني نقيض االخطالف .

 الطوافق يعني الطشابه أو الطماثل . طالب آخر :

 الطقويم : أحسنطم . الجواب الصحيح : الطوافق يعني الطشابه أو الطماثل . 

 المدرس : س   ما المقصود بالفاصلة ؟

 طالب : هي اللفظة األخيرة من الفقرة .

 آخر : هي اللفظة األولى من الفقرة .طالب 

 طالب آخر : هي اللفظة الطي تطوسط بين لفظطين . 

 الطقويم : أحسنطم . الجواب الصحيح هي اللفظة األخيرة من الفقرة .

 المدرس : س   أين الفاصلة في المثال السابق ؟

 طالب : الضحى ، قلى .

 طالب آخر : سجى ، قلى .

 قلى . طالب آخر : الضحى ، سجى ،

 الطقويم : أحسنطم . الجواب الصحيح هو الضحى ، سجى ، قلى .

 المدرس : س   ماذا نطلق على الحرف األخير المطشابه من كل فاصلة ؟ 

 طالب : الطوافق 

 طالب آخر : السجع 

 طالب آخر : الفاصلة المطماثلة .

 الطقويم : أحسنطم . الجواب الصحيح : السجع

كريم محمد ) صلى اهلل عليه وآله وسلم ( : ) اللهم إني أعوذ بك من علم ال ينفع ، وقلب ال قال الرسول ال  المدرس :

 يخشع ، ودعاء ال يسمع ، ونفس ال تشبع ( .

 س   أين السجع في هذا الحديث ؟

 طالب : السجع هو حرف العين .

 طالب آخر : السجع هو في كلمات ) يخشع ، يسمع (
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 ن في ) ينفع ، يخشع ، يسمع ، تشبع (السجع هو حرف العي طالب آخر :

 ينفع ، يخشع ، يسمع ، تشبع(الطقويم : أحسنطم . الجواب الصحيح : السجع هو في حرف العين في )

 س    ماذا نسمي هذه الكلمات ؟ المدرس :

 طالب : نسميها السجع .

 . نسميها الفواصل طالب آخر :

 طالب آخر : نسميها الطوافق

 . نسميها الفواصلالجواب الصحيح :  الطقويم : أحسنطم . 

 المدرس :  قيل : ) الحر إذا وعد وفى ، وإذا أعان كفى ، وإذا ملك عفى ( 

 س   أين السجع في هذا المثال ؟

 طالب : السجع هو في ) كفى ، عفى (

 طالب آخر : السجع هو ) كفى ، وفى (

 السجع هو اإللف المقصورة في ) وفى، كفى، عفى ( طالب آخر :

  السجع هو اإللف المقصورة في ) وفى، كفى، عفى ( الطقويم : أحسنطم . الجواب الصحيح :

) قد علم الناس كيف كرم قريش وسخاؤها ، وكيف عقولها المدرس : قيل في وصف قريش وبني هاشم : 

 وتحسيرها ( .    إيجااهاودهاؤها ، وكيف رأيها وذكاؤها ، وكيف سياسطها وتدبيرها ، وكيف 

 ؟  أين السجع في هذا المثالس   

 طالب :عقولها ، دهاؤها

   سخاؤها ، دهاؤها ، ذكاؤها طالب آخر :

 والسجع هو األلف الممدودة . األلفاظ هي ) سخاؤها ، دهاؤها ، ذكاؤها ، تدبيرها ، تحسيرها ( طالب :

 تدبيرها ، تحسيرها (األلفاظ هي ) سخاؤها ، دهاؤها ، ذكاؤها ،  الطقويم : أحسنطم . الجواب الصحيح :

 والسجع هو األلف الممدودة .

قال شخص ألميره ) أيها األمير ، ما انطفعت بك منذ عرفطك ، وال إلى خير وصلت منك منذ  المدرس :

 صحبطك ( . 

 س   ماذا نسمي حرف الكاف في اللفظطين ) عرفطك ، صحبطك ( ؟ ولماذا ؟

 . نسمي حرف الكاف بالسجعطالب : 

 سمي حرف الكاف بالفاصلة .طالب آخر : ن

 . ألنه نهاية اللفظة األخيرة من الفقرة ؛  نسمي حرف الكاف بالسجع طالب آخر :

 . ألنه نهاية اللفظة األخيرة من الفقرة ؛  نسمي حرف الكاف بالسجع الطقويم : أحسنطم . الجواب الصحيح :



 أثر استراتيجية العصف الذهني في تدريس مادة البالغة والتطبيق   

 

 

 

 3102والعشرون /  التاسعالعدد 

 س   من يسططيع أن يعرف السجع بأسلوبه الخاص ؟ المدرس :

 هو تشابه الحروف من كل فقرة .  طالب :

  هو تماثل أو تشابه الحروف األخيرة من كل فقرة . طالب آخر :

 طالب آخر : هو توافق الحروف والفواصل .

 هو تماثل أو تشابه الحروف األخيرة من كل فقرة . الطقويم : أحسنطم . الجواب الصحيح .

 س   ما أهمية السجع في الكالم ؟ المدرس :

 طقبله أذن السامع بشكل جميلت طالب :

 يجعل الكالم جميال طالب آخر :

 أهميطه في النثر كأهمية الوان في الشعر طالب آخر :

  جيد ، أحسنطم جميعا . المدرس :

 ـ اسطنباط القاعدة :9

 يثبت المدرس القاعدة على السبورة بخط واضح كاآلتي :

 .ـ السجع : هو توافق الفواصل في الحرف األخير منها 1

 ـ الفاصلة : اللفظة األخيرة من الفقرة .2

ـ يزداد الكالم بالسجع إذا تطلبه المعنى ، وجاء من ةغير قصد وال تكلف وال إكثار وإال انقلب إلى قيود تكبل المعنى 9

 المعبر عنه .

 ـ الططبيق :6

 ذلك ؟ المدرس : أعزائي الطالب في القرآن الكريم أمثلة كثيرة عن السجع ، من يعطي مثاال عن

 طالب : قوله تعالى : )) قل هو اهلل أحد ، اهلل الصمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد ((

 المدرس : أحسنت .

 س   أين السجع في هذه السورة ؟

 طالب : حرف الدال

 المدرس : أحسنت  

 س  ما هو رأيكم في الكالم المسجوع ؟

 . يعطي للنص جمالية طالب :

 عل الكالم بليغا .يج طالب آخر :

 أحسنطم وبارك اهلل فيكم . المدرس :

 ف المدرس الطالب بحل الطمرينات .  يكّل ـ الواجب البيطي :0
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 خطة أنموذجية لطدريس موضوع )السجع( على وفق الطريقة الطقليدية

 : البالةغة والططبيق                            المادة                          اليوم والطاريخ :                                       

 الصف والشعبة : الخامس األدبي                                                 الموضوع :  السجع                          

 األهداف العامة :

 ه في نفوسهم .ـ تنمية الذوق األدبي لدى الطلبة ، وتبيان ما في األدب من جمال ومدى تأثير1

 ـ تدريب الطلبة على إنشاء الكالم الجيد .2

 ـ تنمية قدرات الطلبة على فهم األفكار وإدراك الجمال فيها .9

ـ تعريف الطلبة باألسس واألصول الطي تقوم عليها بالةغة الكالم الجيد ، وجودة األسلوب . والجمال ، وروعة 6

 طعبير .الطصوير ، والخيال ، ودقة الطفكير ، وحسن ال

 ـ تمكين الطلبة من اسطعمال اللغة في نقل أفكارهم إلى اآلخرين .0

 األهداف السلوكية : 

 على أن : جعل الطالب قادرا

 السجع . ـ يعّرف1

 الصفات المميزة لمفهوم السجع  . ـ يبّين2

 الخاص . ـ يصوغ تعريفا لمفهوم السجع بأسلوبه9

 أمثلة على السجع .  ـ يعطي6

 ة السجع .أهمي ـ يذكر0

 السجع الوارد  في األمثلة .  ـ يعّين9

 موقع السجع من الجمل .  ـ يحّدد8

 السجع اسطعماال صحيحا عند الحديث والكطابة . ـ يسطعمل7

 النص المطوافر فيه السجع . ـ يقّوم3

 الوسائل الطعليمية :

 .   ـ الكطاب المدرسي المقرر ) البالةغة والططبيق (1

 ـ السبورة .     2

 ـ الطباشير الملّون واألبيض .9

  خطوات الدرس :
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 ـ الطمهيد : 1

وذكرنا كيف أن العرب عرفوا  بفصاحة القول  المدرس : تناولنا في الدرس الماضي مقدمة عن البالةغة والنقد ،

 وروعة البيان سواء في عصر الجاهلية أم في عصر اإلسالم الذي أضاف ما لديهم من خبرة في معرفة البيان وذلك

،  بنزول القرآن الذي اتسم باإلعجاا القرآني ،وما له من تأثير في حياتهم وال سيما في العصرين األموي والعباسي

فنا الفرق بينها وبين النقد . وعر كما أننا تطرقنا إلى معنى البالةغة وهي مطابقة الكالم لمقطضى الحال مع فصاحطه ،

 علوم البالةغة ؟تناولنا سابقا مقدمة عن البالةغة ،  فما هي و

 طالب : علم البيان

 طالب آخر : : علم البديع

 طالب آخر: علم المعاني

 هو السجع .بصورة من صور البديع  المدرس : أحسنطم ، إذن درسنا لهذا اليوم يخطص

 ـ عرض القاعدة :2

 يثبت المدرس القاعدة على السبورة بخط واضح كاآلتي :

 ف األخير منها .ـ السجع : هو توافق الفواصل في الحر1

 ـ الفاصلة : اللفظة األخيرة من الفقرة .2

ـ يزداد الكالم بالسجع إذا تطلبه المعنى ، وجاء من ةغير قصد وال تكلف وال إكثار وإال انقلب إلى قيود تكبل المعنى 9

 المعبر عنه .

 (( .قال تعالى )) والضحى ، والليل إذا سجى ، ما ودعك ربك وما قلى  ـ تفصيل القاعدة :9

 الطحليل البالةغي :

بعد قراءة المثال المدون على السبورة قراءة أنموذجية . أعزائي الطالب : تأملوا ما جاء في  المدرس :

محكم كطابه المجيد )المثال( فإنكم سطجدون أن الحرف األخير في نهاية اآلية القرآنية األولى هو نفسه في 

 يه بالسجع ، ونحن قلنا إن السجع هو :اآليطين القرآنيطين اآلخرتين ،وهذا ما نسم

 السجع هو توافق الفواصل في الحرف األخير منها . طالب :

 نعم أحسنت ، وماذا نعني بالطوافق ؟ المدرس :

 الطوافق يعني الطشابه أو الطماثل . طالب آخر :

 المدرس : أحسنت ، وما المقصود بالفاصلة ؟

 طالب : هي اللفظة األخيرة من الفقرة .

 مدرس : أحسنت ، أين الفاصلة في المثال السابق ؟ال

 طالب : الضحى ، سجى ، قلى .
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 المدرس : أحسنت ، إذن الحرف األخير من كل فاصلة مطشابه نطلق عليه بـ ............. .

 طالب :السجع 

إني أعوذ بك من علم ، قال الرسول الكريم محمد ) صلى اهلل عليه وآله وسلم ( : ) اللهم   نأخذ مثاال آخر المدرس :

 ال ينفع ، وقلب ال يخشع ، ودعاء ال يسمع ، ونفس ال تشبع ( .

 من منكم يعرف أين السجع في الحديث الشريف ؟ المدرس :

 السجع هو حرف العين في ) ينفع ، يخشع ، يسمع ، تشبع ( طالب :

 نعم ، وماذا نسمي هذه الكلمات ؟ المدرس :

 . نسميها بالفواصل طالب :

رس : أحسنت . مثال آخر ، قيل : ) الحر إذا وعد وفى ، وإذا أعان كفى ، وإذا ملك عفى ( أين السجع في هذا المد

 المثال ؟

 السجع هو اإللف المقصورة في ) وفى، كفى، عفى ( طالب :

) قد علم الناس كيف كرم قريش المدرس : أحسنت . نأخذ مثاال آخر ، قيل في وصف قريش وبني هاشم : 

ا ، وكيف عقولها ودهاؤها ، وكيف رأيها وذكاؤها ، وكيف سياسطها وتدبيرها ، وكيف ايحااها وسخاؤه

 أن يجدها لنا ؟  وتحسيرها ( . في هذا المثال وردت ألفاظا كثيرة تحمل سجعا فمن منكم يسططيع

 ممدودة .والسجع هو األلف ال األلفاظ هي ) سخاؤها ، دهاؤها ، ذكاؤها ، تدبيرها ، تحسيرها ( طالب :

أحسنت ، ننطقل اآلن إلى مثال آخر ، قال شخص ألميره ) أيها األمير ، ما انطفعت بك منذ  المدرس :

 ، صحبطك ( عرفطك ، وال إلى خير وصلت منك منذ صحبطك ( . نلحظ في هذا المثال األلفاظ ) عرفطك

  فماذا نسمي حرف الكاف ؟ ولماذا ؟

 نسمي حرف الكاف بالسجعطالب : 

 ألنه نهاية اللفظة األخيرة من الفقرة خر :طالب آ

 ؟أحسنت . وبعد أن عرفنا السجع من منكم يسططيع أن يعرفه لنا بأسلوبه الخاص المدرس :

  هو تماثل أو تشابه الحروف األخيرة من كل فقرة . طالب :

 أحسنت ، وما أهمية السجع في األمثلة ؟ المدرس :

 تطقبله أذن السامع بشكل جميل طالب :

 يجعل الكالم جميال طالب آخر :

 أهميطه في النثر كأهمية الوان في الشعر طالب آخر :

  جيد ، أحسنطم جميعا . المدرس :

 ـ الططبيق :6
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 المدرس : أعزائي الطالب في القرآن الكريم أمثلة كثيرة عن السجع ، من يعطي مثاال عن ذلك ؟

 مد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد ((طالب : قوله تعالى : )) قل هو اهلل أحد ، اهلل الص

 المدرس : أحسنت . أين السجع في هذه السورة ؟

 طالب : حرف الدال

 المدرس : أحسنت ، وما هو رأيكم في الكالم المسجوع ؟

 . يعطي للنص جمالية طالب :

 يجعل الكالم بليغا . طالب آخر :

 أحسنطم وبارك اهلل فيكم . المدرس :

 ف المدرس الطالب بحل الطمرينات .  يكّل البيطي : ـ الواجب0

 ( 2ملحق ) 

 أسماء نخبة الخبراء والطمخّصصين في اللغة العربية وطرائق تدريسها 

 والعلوم الطربوية والنفسية

 الجامعة والكلية الطخّصص اسم الخبير ت

 جامعة بابل علم النفس الطربوي أ.د حسين ربيع حمادي 1

 كلية الطربية

 جامعة بابل طرائق تدريس اللغة العربية د حمزة عبدالواحد حماديأ. 2

 كلية الطربية األساسية

 جامعة بابل أدب أ.د عبدالعظيم رهيف خورشيد 9

 كلية الطربية

 جامعة بابل طرائق تدريس اللغة العربية أ.د عمران جاسم حمد الجبوري 6

 كلية الطربية

 جامعة القادسية اللغة العربيةطرائق تدريس  أ.د فاضل ناهي عبد عون 0

 كلية الطربية

 جامعة بابل علم النفس الطربوي أ.د فاهم حسين الطريحي 9

 كلية الطربية

 جامعة بابل أدب   بالةغة ونقد أ.د قيس حمزة الخفاجي 8

 كلية الطربية
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 جامعة بابل أدب أ.د هناء جواد عبدالسادة 7

 كلية الطربية

 ( 9 ملحق )

 البعدي  يلخطبار الطحصياال

 عن فقرات االخطبار . اإلجابةقبل  اآلتيةاقرأ الطعليمات عزيزي الطالب :  * تعليمات االخطبار

 * المعلومات الشخصية :

 الطاريخ :                        الصف والشعبة :                           االسم الثالثي :

  اإلجابة* تعليمات 

بدائل  أربعةواحدة صحيحة من بين  إجابة( فقرة والمطلوب منك اخطيار 95اخطبار يطكون من ) أمامك -1

 من كل فقرة .

 حصرًا . األسئلةعلى ورقة  اإلجابةتكون  -2

 الصحيحة . اإلجابةوضع دائرة حول الحرف الذي يمثل  -9

  (إعجااه وكثر  ، وقّل مجااه ، )أبلغ الكالم ما َحُسَن إيجااه اني في صفة البالةغة والبلغاء  قال الرّم1س

 هو :سجع اني ورد في قول الرّم

 الزاي والهاء -الزاي             د -ج             إعجااه-الهاء          ب-أ

 الفاصلة تعني :  2س

 من الفقرة  األخيرتيناللفظطين  -بكلمة               من ال األخيرةاللفظة  -أ

 من الكلمة   األخيرالحرف  -د لفقرة               من ا األخيرةاللفظة  -ج

 ؟ النصوص اآلتية يعد مثاال للسجع   أي من9س

                                                    َهَديطنا ( إذ) َرّبنا ال ُتِزغ ُقُلوَبنا بعَد  : قال تعالى -أ

  ) الّلهّم آمن روعاِتنا ، واسطر عوراتنا ( ( : ص) قال الرسول  -ب

   ) َمْن أطال األمْل أساَء العمْل (( :  ع إلمام علي)قال ا -ج

  -:أبو العطاهية قال  -د

 كانت مدابرًة                 إاّل الطنقل من حاٍل إلى حاِل  إذُيصِلُح النفس  ال

 ن الصفات الطي يطميز بها السجع :  م6س

 كل فاصلة   من  األخيرتشابه الحرف  -بف كلمطين في الحروف            اخطال -أ

 من كل فاصلة األخيرةتشابه الحروف في الكلمة  -دمطين واخطالفهما في المعنى     تشابه كل-ج

 . ) صحة الّجَسْد ِمن ِقّلة الحسْد ( : ( ع   قال اإلمام علي )0س 
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 في قول اإلمام)ع( :

 مطابقة-جناس تام               د-تام       ج جناس ةغير-باق        طب-أ

 ي هذا النص جناسا ناقصا وهو في :ف ( فطٌح ألولياِئه حطٌف ألعداِئهحسامه  ل )قي  9س

 ( ألعدائه ، ألوالئه ) -(          د حطف ، فطح ) -حطف          ج -فطح         ب -أ

 ؟ا تاما تمثل جناس اآلتية  أي من النصوص 8س

 .  وهم َيْنَهوَن عنُه وينأوَن عنُه ( ) : قال تعالى-أ

 . الّلهّم كما َحسَّْنَت َخْلقي فحّسْن ُخلِقي ( ) : ( ص ) الرسول قال-ب

 والحسُن يظهُر في بيطيِن رونقُه         بيٌت ِمَن الشِّعِر او بيٍت ِمَن الشَّعِر قال الشاعر: -ج

 فال برحت لعين الدهر إنسانا  يالذ به              : لم نلق إنسانًا العالء أبوقال  -د

 : فيها ألبي تمام في فطح عمورية قال   من قصيدة7س

 نباٍء من الكطِب                     في حّدِه الحدِّ بين الجّد والّلعِب إالسيُف أصدق 

         .ي الوارد فيه قّوم البيت الشعري من حيث جمالية الفن البالةغ

ما .  (األخرى قضهما في ما ينا إحداهماجملطين في كل منهما معنى في  أو)إن الجمع بين فقرتين   3س

 تقدم هو تعريف لـ :

 طباق السلب -د         اإليجابطباق  -جالمقابلة             -الطباق           ب -أ

 بين طعِن القنا وخفق البنودُمْت وأنت كريم             أوعش عزيزا     قال المطنبي :15س

 المطنبي : قولجاء في 

 جناس ةغير تام  -د   مقابلة               -ج       يجابإطباق  -طباق سلب        ب-أ

إاّل  اإلسالم: ) يأتي على الناِس اماٌن ال يبقى فيه من القرآِن إاّل رسمُه ومن  ( ع علي) اإلمام  قال 11س

 (  ، مساجدهم يومئٍذ عامرٌة من الُبنى خراٌب من الُهدى اسمُه

 : ( ع )اإلمامورد في قول 

 تورية –د جناس                  -مقابلة                ج -ب        طباق          -أ

 وسواد الليل يشفع لي             وانثني وبياض الصبح يغري بي  أاورهم  قال الشاعر:12س

 المقابلة في البيت الشعري هي :

  سواد الليل،بياض الصبح               -ب            انثني          ، أاورهم -أ

 صدر البيت ،عجز البيت -د                يشفع لي،يغري بي  -ج

 ؟لنصوص االتية تعد مثاال للطباق   أي من ا19س

  ن صفو الفرقةكدر الجماعة خير م -أ
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      يموت المرء وال تموت ذكراه                   -ب

 ليس لديه صديق في السر وال عدّو في العالنية -ج

 معجزة                 فظن شرًا وُكن منها على حذر باألياموحسن ظّنك  قال الشاعر: -د

 . ( اآلخرةوحالوُة الدُّنيا مرارُة  ،اآلخرة ) مرارُة الدُّنيا حالوُة  : ( ع   قال اإلمام علي )16س

 . (.....................)  ؟ ما هو ( ع )اإلمام هناك فن بالةغي في قول 

 تسقى بماٍء واحد أنهالو               حبَّذا شجر وطيُب نسيمها     يا10س

 ؟البيت الشعري من حيث جماليطه  ما حكمك على( يحطمل نبات ، ويحطمل اسم امرأة : شجر) 

   ما تطميز به الطورية عن ةغيره هو :19س

 اخفاء الشىء باظهار ةغيره -بلظاهر             ا بالشيءالظاهر  الشيء إخفاء -أ

 ايهام ةغير مقصود -د                            عدم اخفاء الشىء       -ج

 د مثاال للطورية :  أحدى االيات القرآنية االتية تع18س

     اسطوى (الرَّحمُن على العرش  ) : قال تعالى-أ

  ير ()ةُغفرانَك ربَّنا واليك المص : قال تعالى-ب

 أدراك ماالحاقُة* (الحاّقُة *ماالحاقُة * وما  ) : قال تعالى -ج

 َلنا ( فهْل لنا ِمْن ُشفعاَء فيشفعوا ) : قال تعالى -د

   حملناهم طرًا على الّدهِم بعدما         خلعنا عليهم بالّطعان مالبسا17س

  : ى القريب اما المعنى البعيد فهوالشاهد في البيت كلمة)الدُّهم(فهو يحطمل الخيل الدهم وهو المعن

 الّظالم -دالخوف                  -ج            القيود    -بالّسواد             -أ 

 . ( إنَّ الدُّنيا واالخرة عدوَّاِن مطفاوتاِن وسبيالِن مخطلفاِن ) : ( ع   قال االمام علي )13س

 جناس -د          سجع -ج    تشبيه     -ب    تورية    -أ  في هذا النص البالةغي :

 :الوصف المشطرك بين الطرفين هو    إن25س

 الطشبيه أداة -دوجه الشبه              -المشبه به             ج -المشبه              ب -أ

 عد مثاال للطشبيه :يال  اآلتية  أحد النصوص البالةغية 21س

      الناس كأسنان المشط في االسطواء ( ) : ( ص قال الرسول ) -أ

 (الفكُر مرآٌة صافيٌة  ) : ( ع علي ) اإلمامقال  -ب

 قال الشاعر : كأنَّ الّنجوم بين دجاها            سنٌن الح بينُهنَّ ابطداع  -ج

 االسطقالل حٌق ال هبة -د

 المشبه به في هذا النص : ( ال يقبلها ااّل الُجهالء الُمداهنة كنقوٌد اائفٍة ،)  :   قيل22س
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 الجهالء   -د          محذوف    -النقود الزائفة            ج -بالمداهنة              -أ

 إليهايهوى  ، اقع في جوفهاِة لّيٌن مّسها والسُّمُّ الّن) مثُل الدُّنيا كمثل الحيَّ : ( ع علي ) اإلمام  قال 29س

 . الغرُّ الجاهل ويحذرها ذو الّلب العاقل (

 :( ونوعها  مثل الطشبيه ) أداة اإلماموردت في قول 

 اسم فعل -دفعل                   -ج              اسم      -بحرف                -أ

 الطشبيه وهي : أركان  حدد البالةغيون 26س

 الطشبيه  وأداةالمشبه ووجه الشبه  -ب  مشبه به                      المشبه وال -أ

  الطشبيه وأداةالمشبه والمشبه به ووجه الشبه  -د المشبه والمشبه به واداة الطشبيه         -ج

 الطشبيه الطمثيلي بأّن : أو  يعرف تشبيه الصورة 20س

 الطشبيه محذوفان  وأداةالمشبه  -ب      مطعددة  أموروجه الشبه فيه صورة منطزعة من   -أ

 الطشبيه محذوفة  أداة  -د                                       وجه الشبه محذوفا  -ج

 . ( والفقُر في الوطِن ةغربٌة ، ي الغربِة وطٌنف ىن: )الغ ( ع علي ) اإلمام  قال 29س

 . () ................ اذكر نوعه )ع( تشبيه اإلمامورد في قول 

 : تشبيها تمثيليا اآلتيةحد النصوص أطضمن ي  28س

 نَّ (ُهنَّ ِلباٌس لكْم وانطْم ِلباٌس له ) : قال تعالى -أ

 بِه                    كأنَّه علٌم في رأسِه ناُرأةغرٌّ أبلٌج تأتمُّ الُهداَة     قالت الخنساء: -ب

 كأنَّ مثار الّنقع فوَق رؤوسنا               وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه -ج

 والشمُس كالمرآة في كفِّ األشل  قول الراجز: -د

 ٌن ولَّى ُمدبِّرا () وان ألِق عصاَك فلّما رآها تهطُز كأنَّها جا :   قال تعالى27س

 الكريمة : اآليةفي المشبه 

 كلمة جان  -ب         صا                  الع إلىالضمير كأنها العائد  -أ

 الرؤيا -دالضطراب في الحركة             الذي هو شدة ا االهطزاا -ج

 . : ) صاحُب السُّلطان كراكُب األسد يغبط بموقعِه وهو اعلُم بموضعِه ( ( ع علي) اإلمام  قال 23س

 ؟فيه  األساسيةلي وضح الصور تشبيه تمثي اإلمامفي قول 

 سحبًا مزودًة على أقماِر    ا الدُّروع حسبطها          قوٌم إذا لبسو    قال الشاعر: 95س

 -في البيت الشعري :

       طباق                     -تشبيه تمثيلي               د -تشبيه مفرد            ج -تورية               ب -أ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


